regulamin
Przed dokonaniem rezerwacji, prosimy zapoznać się z Regulaminem
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe postanowienia umów najmu samochodów zawieranych przez Studio Beta w ramach Wypożyczalni
Samochodów.
2. W razie sprzeczności niniejszego Regulaminu z Umową, strony związane są umową.
3. Pożyczającym samochodu:
a. Klasy A, może zostać osoba, która ukończyła 21 lata, posiada ważny dowód osobisty/paszport oraz od co najmniej roku posiada ważne prawo
jazdy
b. pozostałych klas, może zostać osoba, która ukończyła 25 lat, posiada ważny dowód osobisty/paszport oraz od co najmniej roku posiada ważne
prawo jazdy.
4. Warunkiem akceptacji rezerwacji przez Wypożyczalnię w Formularzu Internetowym jest:
a. Udostępnienie wszystkich danych, wymaganych przez Wypożyczalnię, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
b. Spełnianie warunków Regulaminu Wypożyczalni.
c. Dokonanie rezerwacji, co najmniej 48 godzin przed planowanym wynajmem.
d. Wyrażenie zgody przez Pożyczającego na obciążenie jego karty kredytowej zaliczką na poczet wynajmu, zwaną dalej Opłatą Rezerwacyjną
wynoszącą równowartość stawki za jedną dobę wynajmu zamawianej klasy samochodu.
5. Rezygnacja z rezerwacji:
a. dokonana na co najmniej 7 dni przed planowanym wynajmem, pozwoli na zwrot Opłaty Rezerwacyjnej.
b. z wyprzedzeniem krótszym, niż 7 dni przed planowanym wynajmem, lub brak informacji o rezygnacji z wynajmu, spowoduje zatrzymanie Opłaty
Rezerwacyjnej jako pokrycie kosztów poniesionych strat przez Wypożyczalnię.
6. W chwili odbioru samochodu Klient ma obowiązek posiadać do wglądu:
a. ważny dowód osobisty lub ważny paszport;
b. ważne prawo jazdy;
c. embosowaną (tłoczoną) kartę kredytową, do dokonania płatności za wynajem.
7. Samochód może być kierowany tylko przez osobę wymienioną w umowie najmu lub przez osobę upoważnioną. Wynajęty samochód nie może być
podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez zgody Wynajmującego. Samochód, nie może także zostać oddany przez Pożyczającego osobie nie wymienionej w umowie najmu jako użytkownik.
8. Wyjazd wypożyczonym samochodem poza granice RP wymaga pisemnej zgody Wypożyczającego.
Wyjazd poza granice Unii Europejskiej jest niemożliwy.
9. W szczególności zabrania się:
a. wykorzystywania wynjaetych samochodu w wyścigach, rajdach, treningach oraz zawodach sportowych;
b. holowania innych pojazdów;
c. przekraczania dopuszczalnej ładowności;
d. palenia tytoniu w samochodzie;
e. mycia samochodów na myjniach automatycznych;
f. prowadzenia samochodów pod wpływem alkoholu, leków, narkotyków lub innych substancji mogących ograniczać świadomość oraz upośledzać
reakcje;
g. łamania przepisów ruchu drogowego, celnego i innych.
10. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia. W wypadku zmiany stawek w okresie obowiązywania
umowy, Pożyczający jest zobowiązany do zapłaty zmienionej stawki, w przypadku, gdy przedłużył umowę i nie uiścił należności za najem samochodu przed zmianą stawek.
11. Pożyczający zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez
Wynajmującego Pożyczający uiszcza opłatę wg stawki z Cennika.
12. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóznienie w zwrocie do 60 minut nie skutkuje dodatkowymi kosztami .
13. Chęci przedłużenia okresu wypożyczenia samochodu należy zgłosić przynajmniej 12 godzin przed terminem zwrotu samochodu. Jeżeli
przedłużenie umowy przekracza 24 godziny, konieczne jest zastosowanie pisemnej formy powiadomienia.W przypadku nie zwrócenia samochodu
przez Pożyczającego w umówionym terminie i nie powiadomienia Wypożyczającego o przedłużeniu wypożyczenia zgodnie umową, Wypożyczający
ma prawo naliczyć karę umową w wysokości trzykrotnej wartości czynszu za okres, w jakim samochód był użytkowany, bez pisemnej zgody
Wynajmującego oraz zawiadomić organa ścigania o kradzieży samochodu.
14. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu, Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Pożyczającego do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Pożyczającego odsetkami w wysokości
0,1% za każdy dzień opóźnienia. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego, Pożyczającey zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wynajmowany samochód.
15. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu od Pożyczającego oraz do
obciążenia go kwotą 600zł + VAT za każdy odebrany samochód oraz pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.
16. W wypadkach naliczenia kary umownej, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli strata poniesiona przez
Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.
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17. W czasie użytkowania Pożyczający zobowiązany jest do:
a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisę OC,
egzemplarz umowy najmu);
b. Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych);
c. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, płynu chłodzącego,
płynu do spryskiwaczy, sprawdzenie stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych).
18. Pożyczający jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i
zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów. W przypadku zagubienia dokumentów, kluczy do samochodu, alarmu, karty rozruchowej lub
innyh wymienionych w Cenniku załączonym do regulaminu, zostanie naliczona opłata.
19. Pożyczający przyjmuje do wiadomości, konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego,
w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym.
20. Pożyczający nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów wynajmowanego samochodu. W razie awarii samochodu w okresie
najmu Pożyczający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego (tel. całodoowy +48 606 261 261) oraz postępować
zgodnie z jego wskazówkami.
21. W przypadku włamania, kradzieży, wypadku lub uszkodzenia samochodu Pożyczający zobowiązana jest natychmiast powiadomić/wezwać policję na
miejsce zdarzenia i zażądać sporządzenia stosownego protokołu. W każdej z ww. sytuacji Pożyczający musi natychmiast zgłosić Wypożyczającemu
zaistniały fakt (tel. całodobowy 0-606-261-261. Pożyczający w żadnym wypadku nie jest upoważniony do akceptacji roszczeń osób trzecich.
22. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Pożyczający na skutek awarii samochodu, chyba, że szkoda została
wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej. Wynajmujący w wypadku awarii samochodu jest zobowiązany zapewnić Pożyczającemu
samochód zastępczy w ciągu 48 godzin na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pod warunkiem, że powstała szkoda nie jest rozliczana w ciężar polisy
AC. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Pożyczający nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Samochód zastępczy powinien w miarę
możliwości mieć standard odpowiadający standardowi samochodu wynajętego. Pożyczającemu nie przysługują inne roszczenia w stosunku do
Wypożyczającego, w przypadku awarii
24. Samochód posiada ubezpieczenie OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej) Pożyczającego od odpowiedzialności w
przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem szkód:
a) spowodowanych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa pożyczającego,
b) powstałych podczas kierowania pojazdem przez Pożyczającego:
– w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających
– bez ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem,
c) gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
d) powstałych podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa
e) powstałych w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałych wskutek niewłaściwego załadowania i
przewożenia ładunku lub bagażu,
f) powstałych w skutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia w przypadku gdy:
– kierujący wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyki służące do otwarcia lub uruchomienia pojazdu,
– po opuszczeniu pojazdu Pożyczający nie dokonał:
• zabezpieczenia z należytą starannością poza pojazdem dokumentów pojazdu lub kluczyków służących do otwarcia/uruchomienia pojazdu,
• zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i uruchomienia autoalarmu .
Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania jeżeli spełnienie tych warunków było uniemożliwione uprzednim użyciem przemocy
lub groźby natychmiastowego jej użycia (rozboju).
g) powstałych wskutek przywłaszczenia wypożyczonego pojazdu,,
h) powstałych w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody
i) uszkodzenia tapicerki samochodu,
j) o wartości niższej niż 200 PLN.
25. Wszelkie spory wynikłe w czasie realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Akceptuję powyższy Regulamin
DATA I PODPIS KLIENTA
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